Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych
podmiotów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

Na podstaw ie art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych:
1) prow adzonych w formie jednostki budŜetow ej;
2) utw orzonych przez ministra, centralny organ administracji rządow ej, w ojew odę albo jednostkę samorządu
terytorialnego, jako pracodaw cę w celu udzielania św iadczeń zdrow otnych sw oim pracow nikom.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mow a o pracow niku działalności podstaw ow ej, rozumie się przez to:
1) osobę w ykonującą zaw ód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustaw y z dnia 15 kw ietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, będącą pracow nikiem;
2) innego pracownika niŜ w ymieniony w pkt 1, którego praca pozostaje w zw iązku z udzielaniem św iadczeń
zdrowotnych.
§ 3.
Ustala się:
1) tabelę miesięcznych staw ek w ynagrodzenia zasadniczego, stanow iącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę zaszeregowania pracow ników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, o których mow a w § 1, z
wyłączeniem pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, stanow iącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) tabelę zaszeregowania pracow ników stacji sanitarno-epidemiologicznych, stanowiącą załącznik nr 3 do
rozporządzenia;
4) wykaz stanow isk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, i staw ek dodatku funkcyjnego, stanow iący
załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 4.
1. W ramach środków na w ynagrodzenia pracodaw ca moŜe tw orzyć fundusz premiow y.
2. W ysokość funduszu premiow ego, zadania oraz zasady premiow ania określa pracodaw ca w zakładow ym
regulaminie premiow ania.
§ 5.
1. Do okresu pracy upraw niającego do dodatku za w ieloletnią pracę w licza się w szystkie poprzednie zakończone
okresy zatrudnienia.
2. Do okresu pracy upraw niającego do dodatku za w ieloletnią pracę w licza się takŜe inne okresy, jeŜeli z mocy
odrębnych przepisów podlegają one w liczeniu do okresu pracy, od którego zaleŜą upraw nienia pracow nicze.
3. W przypadku gdy praca w podmiocie leczniczym, o którym mow a w § 1, stanow i dodatkow e zatrudnienie, do
okresu dodatkow ego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstaw ow ego.
4. Dodatek za w ieloletnią pracę jest wypłacany w terminie w ypłaty w ynagrodzenia:
1) począwszy od pierw szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracow nik nabył praw o do
dodatku lub praw o do w yŜszej staw ki dodatku, jeŜeli nabycie praw a nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie praw a do dodatku lub praw a do w yŜszej stawki dodatku nastąpiło
pierw szego dnia miesiąca.
5. Dodatek za w ieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje w ynagrodzenie, oraz za dni
nieobecności w pracy z pow odu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego
spraw owania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracow nik otrzymuje zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.
§ 6.
1. Pracow nikow i działalności podstaw ow ej posiadającemu stopień naukow y doktora, doktora habilitow anego lub
tytuł naukow y profesora pracodaw ca ustala i w ypłaca miesięczny dodatek:
1) do 50% w ynagrodzenia zasadniczego, jednak nie mniej niŜ 185 zł – za tytuł naukow y profesora;
2) do 30% w ynagrodzenia zasadniczego, jednak nie mniej niŜ 125 zł – za stopień naukow y doktora

2) do 30% w ynagrodzenia zasadniczego, jednak nie mniej niŜ 125 zł – za stopień naukow y doktora
habilitowanego;
3) do 20% w ynagrodzenia zasadniczego, jednak nie mniej niŜ 65 zł – za stopień naukowy doktora.
2. Pracow nikow i posiadającemu jednocześnie określony stopień i tytuł naukow y pracodaw ca ustala i w ypłaca
tylko jeden dodatek w w yŜszej w ysokości.
3. Dodatek jest w ypłacany w terminie wypłaty w ynagrodzenia, począw szy od pierw szego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udokumentow anie upraw nień.
§ 7.
Wysokość dodatków , o których mow a w art. 88 ust. 3 i 4 ustaw y z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, pracodaw ca ustala, uw zględniając rodzaj i charakter w ykonywanej przez nich pracy. Dodatki te są
w ypłacane w terminie w ypłaty w ynagrodzenia.
§ 8.
1. Pracow nikom innym niŜ w ymienieni w art. 99 ustawy z dnia 15 kw ietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
w ykonującym pracę w porze nocnej, pracodaw ca ustala i w ypłaca dodatek za kaŜdą godzinę pracy w porze
nocnej w w ysokości 20 % stawki godzinow ej w ynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten nie moŜe być niŜszy niŜ
dodatek ustalony na podstaw ie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.
2. Godzinową staw kę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę w ynagrodzenia
zasadniczego, wynikającą z osobistego zaszeregow ania pracow nika, przez liczbę godzin pracy przypadających
do przepracow ania w danym miesiącu.
§ 9.
1. Kierowcy samochodu osobow ego moŜe być ustalone i w ypłacane, za jego zgodą, w ynagrodzenie ryczałtow e
obejmujące poszczególne składniki w ynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za
pracę w godzinach nadliczbow ych oraz dodatek za pracę w porze nocnej, uw zględniające liczbę godzin
przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca, w przypadkach, gdy faktyczny czas pracy
kierow cy w poszczególnych miesiącach nie ulega w ahaniom i odpow iada liczbie godzin przyjętych do obliczenia
w ynagrodzenia.
2. Kierowcy, któremu pow ierzono dodatkow e czynności w ykraczające poza zakres jego podstaw owych
obow iązków , pracodaw ca ustala i w ypłaca dodatek w wysokości do 60% najniŜszej staw ki w ynagrodzenia
zasadniczego w pierw szej kategorii zaszeregow ania określonej w tabeli miesięcznych staw ek w ynagrodzenia
zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. W ysokość dodatku, o którym mow a w ust. 2, za w ykonywanie poszczególnych czynności pracodaw ca ustala,
uw zględniając rodzaj czynności i ich uciąŜliwość.
§ 10.
1. Za długoletnią pracę pracodaw ca w ypłaca pracow nikow i nagrody jubileuszow e w w ysokości:
1) 75 % miesięcznego w ynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego w ynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego w ynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego w ynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego w ynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2. Do okresu pracy upraw niającego do nagrody jubileuszow ej w licza się w szystkie poprzednie zakończone
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeŜeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one w liczeniu do okresu
pracy, od którego zaleŜą upraw nienia pracownicze.
3. W razie rów noczesnego pozostawania w w ięcej niŜ jednym stosunku pracy, do okresu pracy upraw niającego
do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów .
4. Pracow nik nabyw a prawo do nagrody jubileuszow ej w dniu upływ u okresu upraw niającego do nagrody.
5. Pracow nik jest obow iązany udokumentow ać sw oje praw o do nagrody jubileuszowej, jeŜeli w jego aktach
osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
6. W ypłata nagrody jubileuszow ej pow inna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika praw a do tej
nagrody.
7. Podstaw ę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi w ynagrodzenie przysługujące pracow nikow i w dniu
nabycia praw a do nagrody, a jeŜeli dla pracow nika jest to korzystniejsze - w ynagrodzenie przysługujące w dniu
jej wypłaty. JeŜeli pracow nik nabył praw o do nagrody jubileuszow ej będąc zatrudnionym w innym w ymiarze
czasu pracy niŜ w dniu jej w ypłaty, podstaw ę obliczenia nagrody stanow i w ynagrodzenie przysługujące
pracow nikow i w dniu nabycia praw a do nagrody. Nagrodę oblicza się w edług zasad obow iązujących przy
ustalaniu ekw iw alentu pienięŜnego za urlop w ypoczynkow y.
8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub
emeryturę, pracow nikow i, któremu do nabycia praw a do nagrody jubileuszow ej brakuje mniej niŜ 12 miesięcy,
licząc od dnia rozw iązania stosunku pracy, nagrodę tę w ypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§ 11.
1. Pracow nikow i przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje
jednorazow a odpraw a w w ysokości:
1) jednomiesięcznego w ynagrodzenia, jeŜeli był zatrudniony krócej niŜ 15 lat;

2) dw umiesięcznego w ynagrodzenia, jeŜeli był zatrudniony co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego w ynagrodzenia, jeŜeli był zatrudniony co najmniej 20 lat.
2. Odpraw ę oblicza się w edług zasad obow iązujących przy ustalaniu ekw iw alentu pienięŜnego za urlop
w ypoczynkow y.
3. Okresy pracy i inne okresy upraw niające do odpraw y ustala się w edług zasad obowiązujących przy ustalaniu
okresów upraw niających do dodatku za w ieloletnią pracę.
4. Pracow nik, który otrzymał odpraw ę, nie moŜe ponow nie nabyć do niej praw a.
§ 12.
Rozporządzenie w chodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2011 r. 2)

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

Minister Zdrow ia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstaw ie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółow ego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrow ia i Opieki Społecznej z dnia 8
czerw ca 1999 r. w spraw ie zasad w ynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrow otnej (Dz. U.
Nr 52, poz. 543, z późn. zm.), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2011 r. zw iązku z wejściem w Ŝycie ustaw y z
dnia 15 kw ietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
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